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1. Виконання наукових досліджень 

Дисертації, навчальні посібники, монографії, наукові статті, участь у 

конференціях (міжнародних, вітчизняних) 
Байрамова О.В.  

1 - Психологічна підготовка майбутніх фахівців морського флоту // зб матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції «Водний транспорт: сучасний стан 

та перспективи розвитку» (16-17 травня 2019 р., м. Київ, Київський інститут 

водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного 

університету інфраструктури та технологій). – К. : ДУІТ, 2019. – С. 334-336. 

2 - Етнопсихологічні особливості взаємодії моряків в умовах багатонаціонального 

екіпажа суден // Сучасні підходи до високоефективного використання засобів 

транспорту / Матеріали X Міжнародной науково-практичної конференції , Ізмаїл, 

12-14 грудня 2019 р. – Запоріжжя : АА Тандем, 2019. – С.13-15. 

 

Гуменникова Т.Р. 

1 - Освітнє партнерство викладачів та студентів вишів, як шлях до соціальних змін // 

Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. – Вип. 7: Матеріали 

звітн. наук.-практ. конф. «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика 

модернізації України: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми» 

(29 листопада 2018 р.) ; IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи 

соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції» (14 

листопада 2018 р.) ; Міжнарод. наук. конф. «Сучасні аспекти модернізації освіти в 

Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку» (7 грудня 2018 р.) / голова редкол. : 

М.Н.Курко. – 2018. – С. 327-330. 

2 - Интеграция процесса разработки компьютерных игр с дополненной реальностью в 

компоненты Stream-образования / Т.Р.Гуменникова, Т.А.Лугова, О.И.Рященко, 

Ю.Л.Трояновская // HAIT. Вестник современных информационных технологий. – 

2018. - № 01. – С. 46-59. 

3 - Характеристика домашнього насильства: відповідальність і наслідки / 

Т.Р.Гуменникова, А.С.Метіль // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Сер. : Юриспруденція. – 2018. - № 35. – Том 2. – С. 12-15. 

4 - Деякі процесуальні та тактико-психологічні аспекти здійснення обшуку за участю 

захисника: підготовка до юридичної практики / Гуменникова Т.Р., Переверза О.Я. 

//Право і суспільство. 2019. - № 3. - С. 229-236. 

5 - Інвестиції в навчання управлінського та викладацького складу недержавних ЗВО як 

чинник забезпечення його конкурентоспроможності / Т.Р.Гуменникова // 

Проблеми Модернізації України : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. 

«Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у 

контексті світових тенденцій і національної практики» (11 квітня 2019 р., МАУП, 

м. Київ), присвяченої 30-річчю МАУП. – К. : ДП «ВД «Персонал», 2019. – С. 30-

34. 

6 - Gamification Features of Stream-Education Components with Education Robotics / 

T.Gumennykova, O.Blazhko, T.Luhova, Y.Troianovska, S.Melnik, O.Riashchenko // 



Technology Innovative Technologies in Education. Applied Aspects of Information. – 

2019. – No. 01(02). – P. 45-65. 

7 - The Use of Modern Interactive Technologies in Learning: Correlation Analysis of the 

Results / O.Bila, V.Miziuk, T.Gumennykova, A.Kichuk // International Journal of Civil 

Engineering and Technology (IJCIET). - Volume 10, Issue 4 (2019). – P. 590-598. 

(публікацію індексовано у Scopus) 

8 - Building a Competency Model Student Training / O.Olshanska, T.Gumennykova, O.Bila, 

V.Orel, S.Perova, M.Ivannikova // International Journal of Engineering and Advanced 

Technology (IJEAT). – 2019. – Vol. 8, Issue 6. (публікацію індексовано у Scopus) 

 

Каплієнко М.В. 

1 - Нормативно-правовий механізм стратегічного планування розвитку територій в 

Україні / Каплієнко М. // V Дунайські наукові читання «Інформаційне суспільство 

ХХІ століття: взаємодія науки, освіти та бізнесу» : матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (27 вересня, 2019 року). – Ізмаїл : РВВ ІДГУ; 

«СМИЛ», 2019. – С. 47-50.   

 

Мазоха І.С.  

1 - Психічне здоров’я як предмет психологічного дослідження// The 9th International 

conference ― Science and society‖  (February 1, 2018) Accent Graphics 

Communications & Publishing, Hamilton, Canada, 2019, p.671-683. 

 

Прокоф’єва Л.О. 

1 - Проблема професійного вигорання педагога в сучасних умовах // Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : зб. матеріалів 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 жовтня 2019 р., 

Переяслав-Хмельницький). – 2019. - № 52. – С. 249-252. 

 

Рященко О.І. 

1 - Дослідження показників роботи безконтактного сенсору контролю рухів рук 

людини LeapMotion. О.А. Блажко, О.І. Рященко, В.В. Чимшир, Д.Д. Шувалов, 

Ю.А. Суржиков // VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформатика, 

культура, техніка». (23-25.09.2019, Одеса).  

2 - Интеграция процесса разработки компьютерных игр с дополненной реальностью в 

компоненты Stream-образования / Т.Р.Гуменникова, Т.А.Лугова, О.И.Рященко, 

Ю.Л.Трояновская // HAIT. Вестник современных информационных технологий. – 

2018. - № 01. – С. 46-59. 

3 - The Canvas-Oriented Formalization of the Game Design Processes / Luhova, T., Blazhko, 

O., Troianovska, Y., Riashchenko, O. // на міжнародній конференції «IEEE 2nd 

Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON)», UKRCON 

2019 – Proceedings (Львів) (публікацію індексовано у Scopus) 

4 - Особливості проектування сценаріїв комп`ютерних ігор з датчиками 

мікроконтролера ARDUINO UNO / А.А. Димитров, О.І. Рященко, О.А. Блажко // 

Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих 

вчених «Сучасні інформаційні технології 2019», 23-25 травня 2019 / МОН 

України ; Одес. Нац. політех. ун-т ; Ін-т комп’ют. систем. – Одеса : Екологія, 

2019. –С.137-148. 

5 - Методика створення реально доповненої віртуальності тренувальних вправ на 

прикладі тренувань з м’ячем / О.О. Хрустальов, О.І. Рященко, О.А. Блажко // 

Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих 

вчених «Сучасні інформаційні технології 2019», 23-25 травня 2019 / МОН 



України ; Одес. Нац. політех. ун-т ; Ін-т комп’ют. систем. – Одеса : Екологія, 

2019. –С.143-144. 

6 - Концепція створення серії етнографічних комп'ютерних ігор із використанням 

методології проектного навчання студентів та школярів / Д.Г. Будуров, А.М. 

Супрун, О.І. Рященко, О.А. Блажко // Матеріали Восьмої Міжнародної наукової 

конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології 

2019», 23-25 травня 2019 / МОН України ; Одес. Нац. політех. ун-т ; Ін-т комп’ют. 

систем. – Одеса : Екологія, 2019. –С.147-148. 

7 - Особливості програмування природного інтерфейсу з використанням контролеру 

рухів рук людини LEAP MOTION / Я.Р. Майстерюк, О.І. Рященко, О.А. Блажко // 

Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих 

вчених «Сучасні інформаційні технології 2019», 23-25 травня 2019 / МОН 

України ; Одес. Нац. політех. ун-т ; Ін-т комп’ют. систем. – Одеса : Екологія, 

2019. –С.155-156. 

8 - Методичні рекомендації для розробки розвиваючих комп’ютерних ігор з 

використанням сенсорних технологій / О.І.Рященко. – Одеса, 2019. – 66 с. 

 

Тишик І.С. 

- захищено кандидатську дисертацію на тему „Формування професійної готовності 

майбутнього викладача історії до виховання міжетнічної толерантності студентів 

в процесі навчання”  (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної 

освіти), наук. кер. – д.п.н., професор Гуменникова Т.Р.). 

 

Томчук О.Ф. 

1 – Музика серця: Вибрані твори / В.П.Виходцев ; упоряд. Г.Б.Райбедюк, О.Ф.Томчук. 

– Ізмаїл : Ірбіс, 2019. – 125 с.  

2 – Художнє конструювання національної ідентичності в поезії Михайла Василюка / 

О.Ф.Томчук // Міжнародна науково-практична конференція «Крос-культурний 

код Придунав’я: історико-лінгвістичні студії» (20.10.2019 р., ІДГУ). – С. 212-217. 

3 – Поезія М.Василюка: біографічна проекція на текст / О.Ф.Томчук // Філологічні 

діалоги : зб. наук. праць / ред. кол. : Я.В.Кічук, Л.Ф.Циганенко. – Ізмаїл : РВВ 

ІДГУ, 2019. – Вип. 6. 

4 – Національна ідентичність у творчості ізмаїльського поета Михайла Василюка / 

О.Ф.Томчук // Науковий вісник ІДГУ. Серія «Філологічні науки». – Вип. 44. – С. 

89-97. 

 

2. Рецензування (дисертацій, монографій, підручників, навчальних 

посібників тощо) 
Гуменникова Т.Р.  

1 - на методичні рекомендації для розробки розвиваючих комп’ютерних ігор з 

використанням сенсорних технологій (укладач Рященко О.І.). 

2 - на навчально-методичні рекомендації «Соціальна педагогіка в постатях» (уклад. 

О.Д.Замашкін). 

3 - на методичні рекомендації «Ігрові методи формування толерантної поведінки дітей 

перед шкільного та молодшого віку» ( уклад. Шинкарьова Ж.В.). 

4 - на монографію «Соціалізація студентської молоді засобами фізичної культури» 

(колектив. монографія). 

 

3. Участь у конференціях 
Байрамова О.В.  

1 - Міжнародна науково-практична конференція «Водний транспорт: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (16-17 травня 2019 р., м. Київ, Київський інститут водного 



транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Державного 

університету інфраструктури та технологій). 

2 - X International scientific and practical conference “Modern Approaches To Highefficient 

Use Of Transport” (12-14 грудня 2019 р., ДІ НУ «ОМА», Ізмаїл). 

 

Граматик Н.В. 

1 - Міжнародна науково-практична конференцію «Unified Educational Space: Ukraine-

EU» (травень 2019 р., Хорватія). 

 

Гуменникова Т.Р.  

1 - Науково-практична конференція «Проектне навчання школярів на основі розробки 

етнографічних паперово-комп’ютерних ігор» (9 березня 2019 р., Центр розвитку 

Бесарабії, ІДГУ). 

2 - Регіональна науково-практична конференція «Проблема булінгу в сучасному 

освітньому середовищі» (21 березня 2019 р., ІДГУ). 

3 - Міжнародна наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного 

сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики» 

(11 квітня 2019 р., МАУП, м. Київ), присвячена 30-річчю МАУП. 

4 - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Innovative Approaches For the 

Development of Competencies of Specialists Under Conditions of Professional 

Development» (м.Ізмаїл, 12-13 квітня 2019 р., ДІ НУ «ОМА»). 

5 - Міжнародна онлайн-конференція Олени Татариної «Інноваційні напрямки та 

методи арт-терапії» (травень 2019 р.). 

6 - Науковий семінар «Інноваційний університет: цифрова гуманістична педагогіка 

відкритої освіти» (14 серпня 2019 р., ІДГУ). 

7 - Науковий семінар «Фандрайзинг у закладі освіти, або шукаємо кошти» 

(10.10.2019 р., Київ, ТОВ «МЦФЕР – Україна»). 

 

Мазоха І.С. 

1 - І Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні ресурси 

особистості: соціально-психологічний зміст» (28.11.19., ІДГУ). 

 

Прокоф’єва Л.О. 

1 - ІІ Придунайський фестиваль психолого-педагогічних інновацій «Арт-терапія в 

портфелі» (25.01.2019 р., ІДГУ, м. Ізмаїл). 

2 - Тренінг-семінар «Здорова молодь – здорове майбутнє» (25.02 - 01.03.2019 р., ІДГУ, 

м. Ізмаїл). 

3 - Регіональна науково-практична конференція «Проблеми булінгу в сучасному 

освітньому середовищі» (21.03.2019 р., ІДГУ, м. Ізмаїл).  

4 - Круглий стіл «Молодь проти сімейного насильства: соціально-психологічний 

аспект» (24.04.2019 р., ІДГУ, м. Ізмаїл). 

5 - І Регіональний фестиваль арт-терапії «НоваЯ» (11.05.2019 р., ГО «Придунайський 

центр громадських ініціатив», ІДГУ, м. Ізмаїл). 

6 - Психологічний арт-тренінг «Пропедевтика стресостійкості молоді засобами арт-

терапії» (15.05.19 р., громадська організація «Центр розвитку Бессарабії», ІДГУ, 

м. Ізмаїл). 

7 - 9th International Conference The Danube-Axis of European Identity (29.06.19, Danubius 

University of Galati, Romania). 

8 - Семінар-тренінг «Профілактика та подолання булінгу в закладах освіти» 

(06.07.2019 р., Центр громадянської освіти ІДГУ, м. Ізмаїл). 

9 - Круглий стіл «Актуальні питання становлення та розвитку України як правової 

держави сучасності» (08.10.2019 р., ІДГУ, м. Ізмаїл). 



10 - Круглий стіл «Психологія здоров’я» (10.10.2019 р., ІДГУ, м.Ізмаїл).  

11 - Тренінг-семінар «Академічна доброчесність у науковій діяльності: як захистити 

себе від академічного шахрайства» (25.10.2019 р., Центр академічного письма 

ІДГУ, м.Ізмаїл). 

12 - Тематична дискусія «Міжнаціональна толерантність – основний принцип розвитку 

громадянського суспільства» в рамках семінару-частини міжнародного проекту 

"Ми велика родина", організованого Благодійною організацією "Благодійний 

фонд Наталії Привалової" за підтримки Генерального консульства Румунії в 

Одесі, ІДГУ та Інформаційного центру Румунії (26.10.2019 р., "Благодійний фонд 

Наталії Привалової", Одеса). 

13 - Тренінг «Булінг як соціальне явище. Методи запобігання боулінга серед підлітків» 

в рамках семінару-частини міжнародного проекту "Ми велика родина", 

організованого Благодійною організацією "Благодійний фонд Наталії Привалової" 

за підтримки Генерального консульства Румунії в Одесі, ІДГУ та Інформаційного 

центру Румунії (26.10.2019 р., "Благодійний фонд Наталії Привалової", Одеса). 

14 - Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (31.10.2019 р., Переяслав-

Хмельницький). 

15 - Науково-практичний семінар «Освітні й цифрові інновації для сучасної 

української школи» (31.10.2019 р., ІДГУ, м. Ізмаїл). 

16 - Семінар-тренінг «Фінансова грамотність – запорука особистого успіху» 

(06.11.2019 р., Центр громадянської освіти ІДГУ, м. Ізмаїл). 

17 - ІІ регіональний круглий стіл «Наука, техніка, людина: від минулого до 

сьогодення» (07.11.2019 р., ІДГУ, м. Ізмаїл). 

18 - Регіональний форум «Позитивна соціалізація сучасної молоді: інновації, 

конструктивні практики, суспільна цінність» (07.11.2019 р., ІДГУ, м. Ізмаїл). 

19 - Кейс-стаді «Мовні ключики для порозуміння – важливий компонент професійної 

діяльності» (11.11.2019 р., Центр громадянської освіти ІДГУ, м. Ізмаїл). 

20 - Панельна дискусія з елементами тренінгу «Суспільство рівних можливостей» 

(19.11.2019 р., Центр громадянської освіти ІДГУ, м. Ізмаїл). 

21 - Участь у роботі студії гідності «У ритмі серця пульсує гідність» (20.11.2019 р., 

Центр громадянської освіти ІДГУ, м. Ізмаїл). 

22 - І Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні ресурси 

особистості: соціально-психологічний зміст» (28.11.2019 р., ІДГУ, м. Ізмаїл). 

 

Рященко О.І. 

1 - Міжнародна конференція «IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer 

Engineering (UKRCON)», UKRCON 2019 – Proceedings (м. Львів). 

2 - Науково-практичний семінар «Використання сучасних інформаційних засобів 

навчання для підвищення ефективності освітнього процесу» (28.03.2019, ІДГУ). 

3 - VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформатика, культура, техніка». 

(23-25.09.2019, м. Одеса). 

4 - Перший Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум «Інноваційні 

трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (Виступ на тему: 

«Структурні моделі реально доповненої віртуальності на основі безконтактних 

контролерів руху  MS Kinect та LeapMotion») (10-13.10.2019 р., м. Одеса). 

5 - Науково-практичний семінар «Освітні й цифрові інновації для сучасної української 

школи» (31.10.2019, ІДГУ, м. Ізмаїл). 

6 - ХV Міжнародна науково-практична конференція «SCHOLA 2019 - інженерна 

педагогіка об'єднує» (03-05.12.2019 р., Університет DTI, м. Дубниця-над-Вагом, 

(Словаччина) на базі Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків). 



7 - X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до 

високоефективного використання засобів транспорту (12.12.2019 р., 

ДІ НУ«ОМА», м. Ізмаїл) з доповіддю «Використання технологій NeuroSky для 

дослідження активності мозку та емоційного стану майбутніх працівників 

морської галузі». 

 

Тишик І.С. 

1 - Круглий стіл «Від козаків до кіборгів» до Дня пам’яті героїв Крут (29.01.2019 р., 

ІДГУ) 

2 - Міжнародний воркшоп «Open innovation to raise entrepreneurship skills and Public 

private partnership in Danube Region» (01.03.2019 р., м. Ізмаїл, Danube Transnational 

Programme DA-SPACE, University of Galati, ІДГУ). 

3 - Семінар для педагогів України, Молдови, Білорусі, Киргизстану від The 

International School for Holocaust Studies (The World Holocaust Remembrance Center 

Yad Vashem), Ukrainian Center for Holocaust Studies. (17-26 листопада 2019 року. 

м.Єрусалим, Ізраїль). 

 

Томчук О.Ф. 

1 - Міжнародна науково-практична конференція «Велич національного обов’язку» (до 

90-річчя від дня народження Дмитра Павличка (01.10.2019 р., м. Ізмаїл). 

2 - Міжнародна науково-практична конференція «Крос-культурний код Придунав’я: 

історико-лінгвістичні студії» (20.10.2019 р., м. Ізмаїл). 

3 - Міжнародна науково-практична конференція «Іван Котляревський та українська 

культура ХІХ – ХХІ століть» (17-18.10.2019 р., м. Полтава). 

4 - Міжнародна науково-практична конференція «Традиції Івана Огієнка у світлі 

вітчизняної науки» (22.10.2019 р., м. Кам’янець-Подільський). 

5 - V Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий пошук студентів ХХІ 

ст.: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних 

наук» (14.11.2019 р., м. Ізмаїл). 

6 - Міжнародна науково-практична конференція «Збереження і розвиток української 

мови в лінгвально неоднорідних регіонах України та Європи» (07.11.2019 р., м. 

Ізмаїл). 

 

 

 

 

 

 
Завідувач кафедри             __________________________   Байрамова О.В. 

                                                                                                                          (підпис) 

 

 


